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 الرضاع كتاب 

 ؟َٔ ٜهشٙ اطرتضاعٗٔأرنش 
ٚط١٦ٝ  ٜهشٙ اطرتضاع ايفادش٠ ٚايهافش٠ ْص عًٝ٘. ٚقاٍ عُش، سضٞ اهلل عٓ٘ ايًدي ْظب١ فال تظل َٔ ٜٗٛد١ٜ ٚال ْصشا١ْٝ-

 .احلُل، فإْ٘ ٜكاٍ: ايشضاع ٜػري ايطباعاخلًل ي٦ال ٜؼبٗٗا ايٛيذ يف 

 .ٚاجلزَا٤ ٚايربصا٤  ٚحنُٖٛا مما خياف تعذٜ٘. ٚيف احملشس: ٚب١ُٝٗ. ٚيف ايرتغٝب: ٚعُٝا٤-

 

 َارا يف حاي١ إرا أسضعت املشأ٠ طفال يف احلٛيني رنش أٚ أْج٢ بًدي محٌ الحل بايٛاط٧ ْظب٘ ؟
صاس ريو ايطفٌ ٚيذُٖا يف حتشِٜ ْهاح، ٚثبٛت  بًدي محٌ الحل بايٛاط٧ ْظب٘، أْج٢ٚإرا أسضعت املشأ٠ طفال يف احلٛيني رنشا أٚ -

 .حمش١َٝ ٚإباح١ ْعش ٚخ٠ًٛ، ال يف ٚدٛب ْفك١ ٚإسخ ٚعتل ٚٚال١ٜ ٚسد ػٗاد٠

 .ٚأٚالدٙ ٚإٕ طفًٛا أٚالد ٚيذُٖا فُٝا رنش-

َٔ اآلخش أٚ غريٙ نإٔ تضٚدت املشضع١ بػريٙ،  .ديٚأٚالد نٌ َُٓٗا أٟ: املشضع١، ٚايٛاط٧ ايالحل ب٘ احلٌُ ايزٟ ثاب عٓ٘ ايً-

 :فصاس هلا َٓ٘ أٚالد، أٚ تضٚج ايٛاط٧ بػريٖا، ٚصاس ي٘ َٓٗا أٚالد، فايزنٛس َِٓٗ

أعُاَ٘ ٚعُات٘ ٚأخٛاي٘  :أخٛات٘، ٚقع ع٢ً ريو فآباؤُٖا: أدذادٙ، ٚأَٗاتُٗا: دذات٘، ٚإخٛتُٗا ٚأخٛاتُٗا:إخٛت٘، ٚ ايبٓات

 .٘ فشع ثبٛت األ١ََٛ ٚاألب٠ٛٚخاالت٘، ألٕ ريو نً

 

 أرنش حهِ حتشِٜ ايشضاع يف ايٓهاح؟

َٔ ايشََّضاَع١ِ}ٚحتشِٜ ايشضاع يف ايٓهاح، ٚثبٛت احملش١َٝ نايٓظب يكٛي٘ تعاىل:  َِ  ِِ َٛاُتُه ََٚأَخ  ِِ َُٓه ُِ ايَّاِتٞ َأِسَضِع َٗاُتُه َّ  {َُٚأ

 ".ايشضاع١ حتشّ َا حتشّ ايٛالد٠ "َشفٛعا:ْص ع٢ً ٖاتني يف احملشَات، فذٍ ع٢ً َا طٛاُٖا. ٚعٔ عا٥ؼ١ 

قاٍ سطٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ. يف اب١ٓ محض٠: ال حتٌ يٞ: حيشّ َٔ ايشضاع َا حيشّ َٔ ايٓظب، ٖٚٞ  "ٚعٔ ابٔ عباغ قاٍ: 

 .َتفل عًُٝٗا "اب١ٓ أخٞ َٔ ايشضاع١

 

 أرنش عذد ايشضعات اييت حتشّ ايٓهاح؟
بؼشط إٔ ٜشتضع مخع سضعات فصاعذا، حلذٜح عا٥ؼ١ قايت أْضٍ يف ايكشإٓ عؼش سضعات َعًَٛات حيشَٔ، فٓظخ َٔ ريو -

مخع سضعات، ٚصاس إىل مخع سضعات َعًَٛات حيشَٔ، فتٛيف سطٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚاألَش ع٢ً ٖزا سٚاٙ َظًِ. ٚب٘ 

ٚاآل١ٜ: فظشتٗا ايظ١ٓ، ٚبٝٓت ايشضاع١ " ّ َٔ ايشضاع َا حيشّ َٔ ايٓظب حيش"قاٍ ايؼافعٞ. ٖٚزا احلذٜح خيص عُّٛ حذٜح 

احملش١َ. ٚعٓ٘ إٔ قًًٝ٘ حيشّ نايزٟ ٜفطش ايصا٥ِ، ٖٚٛ قٍٛ َايو، يعُّٛ اآل١ٜ ٚاحلذٜح. ٚعٓ٘: ال ٜجبت ايتخشِٜ إال بجالخ 

شّ املص١ ٚال املصتإ ٚيف حذٜح آخش ال حتشّ ال حت"أبٞ عبٝذ ٚابٔ املٓزس، ملفّٗٛ قٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:  سضعات، ٖٚٛ قٍٛ

 ٚاالَالد١ ٖٞ ايشضع١ ايٛاحذ٠. ٚاألٍٚ أٚىل، ألٕ املٓطٛم أق٣ٛ َٔ املفّٗٛ. .سٚاُٖا َظًِ "اإلَالد١، ٚال اإلَالدتإ 

َّ ايشََّضاَع١َ}يف ايعاَني يكٛي٘ تعاىل:  ٜٚؼرتط أٜضا إٔ ٜهٕٛ- ُِٜت  ِٕ ِٔ َأَساَد َأ َُ ِٔ ِي ِٝ ًَ َِ ِٔ َنا ِٝ َِٛي َّٔ َح ُٖ ِٚالَد َٔ َأ ُِٜشِضِع َٛاِيَذاُت     {َٚاِي

صخخ٘ ايرتَزٟ. ٚعٔ عا٥ؼ١ َشفٛعا: " ال حيشّ َٔ ايشضاع إال َا فتل األَعا٤، ٚنإ قبٌ ايفطاّ "ٚيكٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ 

 .َتفل عًٝ٘. قاٍ يف ػشح احملشس: ٜعين: يف حاٍ احلاد١ إىل ايػزا٤ ٚايًدي" ايشضاع١ َٔ اجملاع١فإمنا "

 

 َارا إرا استضع بك١ٝ اخلُع سضعات بعذ ايعاَني بًخع١؟
فًٛ استضع بك١ٝ اخلُع بعذ ايعاَني بًخع١: مل تجبت احلش١َ ألٕ اهلل تعاىل دعٌ متاّ ايشضاع١ حٛيني، فذٍ ع٢ً أْ٘ ال حهِ 

 .ًشضاع بعذُٖا ي

 

 أرنش حهِ اسضاع ايهبري؟

 اهلل عًٝ٘  ٚناْت عا٥ؼ١، سضٞ اهلل عٓٗا، تش٣ سضاع ايهبري حيشّ، حلذٜح طامل. ٚعٔ أّ ط١ًُ قايت: أب٢ طا٥ش أصٚاج ايٓيب، ص٢ً
عًٝ٘ ٚطًِ، يظامل  ٚطًِ، إٔ ٜذخًٔ عًٝٗٔ أحذا بتًو ايشضاع١، ٚقًٔ يعا٥ؼ١: َا ْش٣ ٖزا إال سخص١ أسخصٗا سطٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل

 .خاص١ سٚاٙ أمحذ َٚظًِ ٚايٓظا٥ٞ ٚابٔ َاد٘
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إٕ اَشأ٠ أبٞ حزٜف١ دا٤ت إىل سطٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚقايت: ٜا سطٍٛ اهلل، إٕ طاملا ٜذخٌ عًٞ ٖٚٛ  "ْٚص٘: قايت عا٥ؼ١

 .سٚاٙ أمحذ َٚظًِ " ٢ ٜذخٌ عًٝوسدٌ، ٚيف ْفع أبٞ حزٜف١ َٓ٘ ػ٤ٞ، فكاٍ سطٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، أسضعٝ٘ حت

 
 ٌٖ املص١ ٚاملصتإ تعذ َٔ االسضاع؟

َٚت٢ اَتص ايجذٟ، ثِ قطع٘ ٚيٛ قٗشا، ثِ اَتص ثاْٝا: فشضع١ ثا١ْٝ ألٕ املص١ األٚىل صاٍ حهُٗا برتى اإلستضاع، فإرا عاد 

 .املصتإ ٜذٍ ع٢ً إٔ يهٌ َص١ أثشافاَتص فٗٞ غري األٚىل، ٚألٕ قٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ال حتشّ املص١ ٚال 

نايشضاع يف احلش١َ حلذٜح ابٔ َظعٛد  :ٚايظعٛط، يف األْف، ٚايٛدٛس. يف ايفِ ٚأنٌ َا ددي أٚ خًط باملا٤ ٚصفات٘ باق١ٝ

ٌ يفطش َشفٛعا: ال سضاع إال َا أْؼش ايععِ، ٚأْبت ايًخِ سٚاٙ أبٛ داٚد. ٚيٛصٍٛ ايًدي إىل دٛف٘، نٛصٛي٘ باالستضاع، ٚاألْف طبٝ

 .ايصا٥ِ، فهإ طبٝال يًتخشِٜ بايشضاع نايفِ

 

 َارا ٚإٕ ػو يف ايشضاع أٚ عذد ايشضعات؟

 .ٚإٕ ػو يف ايشضاع، أٚ عذد ايشضعات ب٢ٓ ع٢ً ايٝكني ألٕ األصٌ عذّ ايشضاع احملشّ

أّ حي٢ٝ بٓت أبٞ إٖاب قاٍ: تضٚدت "ٚإٕ ػٗذت ب٘ َشض١ٝ ثبت ايتخشِٜ َتربع١ بايشضاع، أٚ بأدش٠، حلذٜح عكب١ بٔ احلاسخ، 

 "فذا٤ت أ١َ طٛدا٤ فكايت: قذ أسضعتهُا فأتٝت ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، فزنشت ريو ي٘، فكاٍ: ٚنٝف ٚقذ صعُت ريو؟

َتفل عًٝ٘. ٚيف يفغ يًٓظا٥ٞ فأتٝت٘ َٔ قبٌ ٚدٗ٘، فكًت: إْٗا نارب١، فكاٍ: نٝف ٚقذ صعُت أْٗا قذ أسضعتهُا؟ خٌ 

 .ٕ ايكضا٠ ٜفشقٕٛ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ بؼٗاد٠ اَشأ٠ ٚاحذ٠ يف ايشضاعطبًٝٗا ٚقاٍ ايؼعيب: نا
ٚقاٍ ايضٖشٟ: فشم بني أٌٖ أبٝات يف صَٔ عجُإ بؼٗاد٠ اَشأ٠ ٚاحذ٠، ٚظاٖشٙ: طٛا٤ ػٗذت ع٢ً فعٌ ْفظٗا، أٚ ع٢ً فعٌ غريٖا، 

 .نايٛالد٠

 

 أرنش َٔ ٖٔ احملشَات حش١َ أبذ١ٜ يع١ً يف ايٓهاح؟

 نأَ٘، ٚدذت٘، ٚأخت٘ ٚبٓت أخٝ٘، ٚبٓت أخت٘، أٚ مبصاٖش٠. نشبٝبت٘ اييت دخٌ بأَٗا :اَشأ٠ َٔ ايٓظب َٚٔ حشَت عًٝ٘ بٓت-
 .سضاعا حمشَا ٚإرا أسضعت طف١ً

 .حشَتٗا عًٝ٘ أبذا نبٓتٗا َٔ ْظب

 .َٚٔ حشَت عًٝ٘ بٓت سدٌ: نأبٝ٘، ٚدذٙ، ٚأخٝ٘، ٚابٓ٘ إرا أسضعت صٚدت٘ بًبٓ٘ طف١ً سضاعا حمشَا-

 .أبذا حلذٜح حيشّ َٔ ايشضاع َا حيشّ َٔ ايٛالد٠حشَتٗا عًٝ٘ 

 ٚاحلُذهلل ايزٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات

 غ ٚ ج ايشضاعأْت٢ٗ بفضٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 غ ٚ ج ايٓفكاتًٜخك٘ مبؼ١٦ٝ ايشمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاس ايظبٌٝ يف ػشح ايذيٌٝ

 ٜينَعٗذ ػٝخ اإلطالّ ايعًُٞ حتت إػشاف فض١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إطخام احلٛ

 

 


